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ĮŽANGA 
 

 Žiniasklaida yra viena 

paveikiausių reprezentacijos 

priemonių. Gerai organizuoti santykiai 

su žiniasklaidos atstovais gali būti labai 

reikšmingi daugeliui organizacijų bei 

judėjimų, ir LGBT žmogaus teisių 

judėjimas, žinoma, nėra išimtis. 

Glaudus žiniasklaidos ir LGBT 

žmogaus teisių organizacijų 

bendradarbiavimas gali padėti 

paskatinti demokratinius procesus bei didinti sąmoningumą LGBT žmogaus teisių klausimais. 

Tai – ypatingai svarbu daugelyje Europos valstybių, kurios visai neseniai ėmė žengti 

demokratijos keliu ir siekė sukurti atviresnes visuomenes. 

Vis dėlto, priešingai tarptautinėms tendencijoms, kai kuriose Europos valstybėse kilo 

įstatymų leidėjų iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti LGBT žmonių reprezentaciją viešojoje 

erdvėje. Kai kuriose šalyse šios iniciatyvos virto įstatymais. 

Per pastaruosius penkerius metus devyniose Vidurio ir Rytų Europos bei Centrinės 

Azijos šalyse kilo iniciatyvos priimti įstatymus, kuriais LGBT žmonių teises ir gerovę siūloma 

apriboti „vaikų teisių apsaugos“, „paramos šeimos vertybėms“ ar nacionalinio tapatumo 

įtvirtinimo tikslais. Tam tikrais atvejais, ypatingai Rusijoje, šios iniciatyvos virto nuožmiomis 

LGBT žmogaus teisių aktyvistų represijomis, apribojančiomis LGBT bendruomenės atstovų 

teisę į taikius susirinkimus bei teisę į išraiškos ir žodžio laisvę. Tokiu būdu šie įstatymai 

visuomenėje legitimavo homofobiją, diskriminaciją ir smurtą LGBT žmonių atžvilgiu.1 

Šiame leidinyje pateikiama siūlomų ir galiojančių teisės aktų, kuriais siekiama apriboti 

LGBT asmenų išraiškos ir žodžio laisvę Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, apžvalga. 

Leidinyje taip pat pateikiamos gairės ir rekomendacijos minėtų šalių LGBT žmogaus teisių 

aktyvistams, kurie siekia didinti vietos LGBT bendruomenės matomumą, sąmoningumą 

LGBT klausimais ir skatinti įtraukią visuomenę. 

                                                   
1 IGLYO, Expression Abridged: A Legal Analysis Of Anti-Lgbt Propaganda Laws, Brussels, 2018, 
http://www.iglyo.com/resources/, p. 6. 
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INFORMACIJĄ APIE LGBT ASMENIS RIBOJANTYS ĮSTATYMAI 
 

Devynios Vidurio, Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalys bandė (o kai kurioms ir 

pavyko) priimti įstatymus, kurių nuostatose teigiama, kad vaikai turėtų būti apsaugomi nuo 

informacijos, galinčios pakenkti jų gerovei ir vystymuisi. Nepaisant to, cenzūruojama viešoji 

informacija, dažniausiai yra susijusi su LGBT klausimais. Kitaip tariant, šie įstatymai buvo 

priimti siekiant apriboti vietos LGBT bendruomenės atstovų išraiškos ir žodžio laisvę. 

Su LGBT klausimais susijusios informacijos draudimas smarkiai apribojo LGBT 

bendruomenės atstovų teisę į taikius susirinkimus, galimybę organizuoti ir dalyvauti viešuose 

ir bendruomeniniuose renginiuose bei gauti informaciją. Taigi su LGBT susijusią informaciją 

ribojantys įstatymai, prisidengiant „vaikų gerove ir sveiku vystymusi“, tik dar labiau skatina 

diskriminaciją LGBT žmonių atžvilgiu.2  

LIETUVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 metais priimtas LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymas ne vieną kartą buvo neproporcingai taikomas LGBT bendruomenės 

atžvilgiu. 2013 metų birželio mėnesį Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) priėmė 

sprendimą apriboti dviejų vaizdo klipų, kuriais buvo kviečiama į Vilniuje vykusias „Baltic 

                                                   
2 IGLYO, Expression Abridged: A Legal Analysis Of Anti-Lgbt Propaganda Laws, Brussels, 2018, 
http://www.iglyo.com/resources/, p. 9. 
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Pride 2013“ eitynes, rodymą. 2014 metais asociacijos LGL socialinės kampanijos „KEISK“ 

vaizdo klipo kelią į televizijos eterį taip pat užkirto cenzūra. Tais pačiais metais Žurnalistų 

etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu Neringos Dangvydės pasakų knyga „Gintarinė 

širdis“ uždrausta vaikams iki 14 metų. 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 

nuostatos numato, kad neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daro viešoji informacija, 

kuria „niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir 

šeimos kūrimo samprata“. 

Šio LGBT bendruomenės išraiškos ir žodžio laisvę ribojančio teisės akto taikymas 

turėjo neigiamą poveikį interneto žiniasklaidos priemonėms, kurios ėmė priskirti su LGBT 

klausimais susijusius pranešimus prie turinio, skirto tik suaugusiesiems. Viešojoje erdvėje 

apribota objektyvi informacija LGBT temomis tik dar labiau sustiprino LGBT asmenims 

priešišką atmosferą Lietuvoje. 

 

BALTARUSIJA 
 

Baltarusijoje informaciją LGBT 

klausimais ribojantis įstatymas (Vaikų 

apsaugos nuo žalingos jų sveikatai ir 

vystymuisi informacijos įstatymas) 

turėjo įsigalioti 2017 m. liepos mėnesį. 

Nors šio įstatymo nuostatose nėra išskirta 

informacija, susijusi su seksualine 

orientacija ir lytine tapatybe, savo esme 

jis prilygsta Rusijoje galiojančiam įstatymui. 

Įstatymo nuostatos draudžia viešinti informaciją, kuri „diskredituoja šeimos ir 

santuokos institucijas“, tačiau konkrečiai neapibrėžia šios informacijos. Tai reiškia, kad šio 

įstatymo įgyvendinimo priežiūrą atliekančios institucijos šią nuostatą gali interpretuoti 

plačiai. 
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UKRAINA 
 

2012 metais Ukrainos parlamentui buvo pateikti svarstyti du įstatymų projektai, kurių 

iniciatoriai aiškino siekiantys „apsaugoti vaikus nuo homoseksualumo propagandos“. Šiais 

įstatymų projektais buvo siekiama uždrausti informaciją, kuri „skatina homoseksualumą“, 

išskiriant konkrečias priemones: LGBT bendruomenės susibūrimų, protestų ir eitynių bei bet 

kokios pozityvios informacijos apie vietos LGBT bendruomenę draudimą. Siūlomą įstatymo 

projektą tuo metu palaikė visos pagrindinės politinės partijos ir didžioji visuomenės dalis, o 

Ukrainos parlamentas turėjo pradėti antrą svarstymą. Tačiau dėl griežtos tarptautinės kritikos 

2014 metais šis įstatymo projektas buvo išbrauktas iš parlamento darbotvarkės.3 

                                                   
3 IGLYO, Expression Abridged: A Legal Analysis Of Anti-Lgbt Propaganda Laws, Brussels, 2018, 
http://www.iglyo.com/resources/, p. 12-14. 
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PRODUKTYVIŲ SANTYKIŲ SU ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAIS KŪRIMAS 
 

Pirmas dalykas, kurį turi suprasti bet 

kokia LGBT nevyriausybinė organizacija, yra 

tai, kad ne viskas, kas yra svarbu organizacijai, 

bus svarbu žiniasklaidai. Priešingai, mažai to, 

kas yra svarbu LGBT bendruomenės atstovams 

bus įdomu masinės žiniasklaidos priemonių 

(laikraščių, žurnalų, internetinių naujienų 

portalų ar TV laidų) skaitytojams ir žiūrovams. 

Reikia prisiminti, kad LGBT bendruomenė yra tik nedidelė visuomenės dalis, ir nors platesni 

tolerancijos, socialinės įtraukties ir žmogaus teisių klausimai yra svarbūs visiems žmonėms, 

LGBT klausimai ne visada sulaukia deramo dėmesio. 

Be to, žinomų LGBT žmonių, kurie viešai kalba apie savo seksualinę orientaciją ir (ar) 

lytinę tapatybę, skaičius yra labai menkas. Tai skatina įsitikinimą, kad LGBT bendruomenė 

yra mažesnė, nei būtų galima manyti, jei šalyje būtų pakankamai apie priklausymą LGBT 

bendruomenei kalbančių žinomų žmonių. 

Tai reiškia, kad LGBT bendruomenė dažniausiai pritraukia žiniasklaidos atstovų 

dėmesį plataus masto bendruomenės renginių, pavyzdžiui, LGBT bendruomenės eitynių, 

metu. Tačiau kai kuriose šalyse LGBT bendruomenės eitynės yra susijusios su konfliktais ir 

smurtu. Žiniasklaida taip pat gali sutelkti dėmesį į LGBT bendruomenę, kai vyriausybė ar 

parlamentas svarsto su bendruomenės interesais susijusius teisės aktus. 

Tačiau tai nereiškia, kad kitais atvejais neįmanoma atkreipti dėmesio į žiniasklaidą. 

Tikslingi pranešimai spaudai apie tam tikrą LGBT organizacijų veiklą gali padėti pritraukti 

norimą žiniasklaidos dėmesį. 

Pastaruoju metu vis daugiau LGBT žmonių viešojoje erdvėje kalba apie savo seksualinę 

orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę. LGBT organizacijų atstovai taip pat gali priminti visuomenei 

apie savo veiklą, komentuodami svarbius įvykius ir naujienas televizijoje arba pasisakydami į 

bendresniais pilietinės visuomenės klausimais, pavyzdžiui, apie poreikį skatinti socialinę 

įtrauktį ir toleranciją.4 

                                                   
4 Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, A Media for Diversity: LGBT in the news – a guide for better 
reporting, Vilnius, 2008, http://www.lgl.lt/en/files/A-Media-for-Diversity-2007.pdf, p. 28-29. 
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REKOMENDACIJOS LGBT ŽMOGAUS TEISIŲ AKTYVISTAMS BENDRAUJANT SU 
ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAIS 

 

 

Kontaktų kūrimas 

 Atkreipkite dėmesį į žurnalistus, kurie rašo LGBT klausimais. Užmegzkite kontaktą, 

parašykite jiems padėkos laišką. 

 Paskirkite konkretų savo organizacijos atstovą, kuris bus atsakingas už bendravimą ir 

interviu su žiniasklaidos atstovais. Įsitikinkite, kad šis asmuo gali kalbėti organizacijos 

bei vietos LGBT bendruomenės vardu ir visada bus preinamas žiniasklaidos atstovams. 

Dažniausiai žurnalistai dirba ribojami laiko, todėl negali ilgai laukti reikiamos 

informacijos. 

 Gavę užklausą pateikite naudingos informacijos apie LGBT žmogaus teisių padėtį 

Europoje. Tai paskatins žurnalistus Rytų Europoje matyti platesnę LGBT žmogaus 

teisių padėties perspektyvą ir didinti sąmoningumą apie tai, kad kai kuriose Europos ir 

pasaulio valstybėse homofobija yra nepageidaujamas reiškinys.  

 Pakvieskite draugiškus žurnalistus dalyvauti LGBT bendruomenės renginiuose. Taip jie 

galės geriau suprasti kasdienę LGBT organizacijos veiklą. 
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Įvardykite savo oponentus ir sąjungininkus 

 Suteikite žurnalistams faktus ir reikalingas žinias, taip padėdami jiems parengti 

aukštos kokybės ir pridėtinės vertės straipsnį. Gerai temą išmanantis žurnalistas bus 

labiau linkęs parengti straipsnį, nei tas, kuris temos neišmano. 

 LGBT bendruomenės rėmėjų galima rasti ne tik žurnalistų, bet kitų žmogaus teisių 

aktyvistų bei žmogaus teisių organizacijų atstovų tarpe. „Objektyvūs balsai“ padės jus 

skleidžiant pozityvią informaciją LGBT klausimais. 

 Įvardykite savo oponentus ir konkurentus. Sekite jų veiklą, analizuokite galimą riziką ir 

iš anksto apsvarstykite atsakomuosius argumentus. 

Pasitelkite asmeninius kontaktus 

 Informaciją galite pateikti tik tiems žurnalistams, kurie remia LGBT bendruomenę. 

Išskirtinės informacijos teikimas neretai lemia, ar straipsnis bus paskelbtas. 

Nežadėkite išskirtinės informacijos daugiau nei vienam žurnalistui ar žiniasklaidos 

priemonei. 

 Sukurkite žiniasklaidos kontaktų sąrašą ir siųskite savo pranešimus spaudai 

atrinktais elektroninio pašto adresais.  
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Apsispręskite dėl siunčiamos žinutės 

 Visi jūsų atstovaujamos organizacijos atstovai turi sutarti dėl pagrindinės žinutės, kurią 

norite perduoti visuomenei, prieš pateikiant komentarus žiniasklaidai. Labai svarbu 

suteikti jūsų organizacijai „žmogiškąjį veidą“. Atstovaudami organizaciją turite savo 

asmeninę nuomonę pasilikti sau. 

 Turėkite omenyje, kad viskas, ką pasakysite žurnalistui, gali būti pacituota straipsnyje. 

 Visi jūsų pateikti faktai turi atitikti realybę. Nuo to priklauso jūsų patikimumas. 

Niekada nediskredituokite organizacijos, kurią atstovaujate. 

 Stenkitės, kad jūsų žinutė būtų lakoniška, glausta ir aiškiai suprantama. Kiekvienas 

žurnalistas siekia, kad straipsnis taptų pagrindine atstovaujamos žiniasklaidos 

priemonės dienos naujiena. 

Sukurkite ilgalaikį komunikacijos planą 

 Siekiant sėkmingai bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais, sukurkite ilgalaikį jūsų 

atstovaujamos organizacijos komunikacijos planą. Apmąstykite, kokias priemones būtų 

galima įgyvendinti siekiant realizuoti bendradarbiavimo su žiniasklaida potencialą. 

Atsižvelkite į visus galimus informacijos skleidimo kanalus: organizacijos interneto 

svetainę, socialinių tinklapių paskyras, naujienlaiškį ir t.t.  

Didinkite sąmoningumą apie cenzūrą 

 Vykdykite advokacijos veiklas, kuriomis siekiama didinti sąmoningumą apie jūsų šalyje 

galiojančius įstatymus, kuriais siekiama apriboti viešąją informaciją LGBT klausimais. 

Nuolat informuokite žiniasklaidos profesionalus apie viešosios informacijos ribojimus 

šalyje. Kai kuriais atvejais, žurnalistai gali apriboti su LGBT klausimais susijusį turinį, 

nes paprasčiausiai nėra pakankamai susipažinę su galiojančių įstatymų nuostatomis.5  

                                                   
5 Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, A Media for Diversity: LGBT in the news – a guide for better 
reporting, Vilnius, 2008, http://www.lgl.lt/en/files/A-Media-for-Diversity-2007.pdf, p. 31-36. 
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INFORMACIJOS ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS TEIKIMAS 
 

Pranešimas spaudai 

Pranešimai spaudai gali būti 

rengiami siekiant pateikti glaustą 

informaciją žiniasklaidos 

priemonėms. Be kita ko, 

pranešimais spaudai galima 

informuoti apie artėjančius 

renginius bei siūlomus įstatymų 

projektus. Žiniasklaidos priemonės 

kiekvieną dieną gauna tūkstančius 

pranešimų spaudai. Vis dėlto, yra galimybių atkreipti dėmesį į savo pranešimą. 

Rekomendacijos: 

 Pranešimą spaudai siųskite tik ypatingais atvejais; 

 Nuspręskite, kokią žinutę norite nusiųsti, ir parenkite lakonišką tekstą; 

 Taupykite jūsų pranešimą spaudai skaitančio asmens laiką: įtraukite savo organizacijos 

logotipą ir pabrėžkite, jog tai yra pranešimas spaudai; 

 Parinkite konkrečią ir tikslią antraštę; 

 Pranešimo spaudai tekstas turi būti glaustas. Pateikite specifinę informaciją, jei 

tikslinga, pateikite statistinių duomenų; 

 Pranešimo spaudai pabaigoje pateikite kontaktinę informaciją tam atvejui, jei 

žurnalistams kiltų papildomų klausimų; 

 Pirmiausia pranešimą spaudai nusiųskite naujienų agentūroms. Vėliau pranešimą 

galima nusiųsti ir konkrečioms žiniasklaidos priemonėms. Savo pranešimu spaudai 

galite pasidalinti ir su organizacijomis partnerėmis. 
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Spaudos konferencija 

Spaudos konferencija leis jums pasiekti 

daugelį žiniasklaidos priemonių vienu 

metu. Tačiau spaudos konferencija taip 

pat turi būti organizuojama tik svarbiais 

atvejais.  

Rekomendacijos: 

 Organizuodami spaudos konferenciją pasirūpinkite, kad renginio vieta būtų 

pakankamai didelė ir joje būtų visa reikalinga įranga; 

 Spaudos konferencijoje neturėtų dalyvauti žmonės, kurie vengia viešumo; 

 Atstovauti organizaciją parinkite organizacijos atstovus, kurie geriausiai išmano 

konferencijos temą; 

 Iš anksto apgalvokite klausimus, kurių galite sulaukti, ypatingai tuo atveju, jei tikitės 

sulaukti ir priešiškų žiniasklaidos priemonių atstovų klausimų; 

 Paskirkite laiką po spaudos konferencijos, kurio metu galėsite duoti interviu konkrečių 

žiniasklaidos priemonių atstovams; 

 Konferencijos salėje žurnalistams pateikite padalomosios medžiagos.  

 

Interviu 

Prieš duodami interviu telefonu, susitikimo metu, televizijoje ar radijuje, pasiruoškite.  

 Paprašykite žurnalisto iš anksto informuoti apie interviu temą; 

 Kalbėdamas su žurnalistu nevenkite akių kontakto; 

 Jūs turite teisę žurnalisto paprašyti pasidalinti straipsniu prieš jį paskelbiant; 

 Prieš dalyvaudamas televizijos ar radijo laidoje, pasiteiraukite apie jos temą ir kitus 

kalbėtojus; 

 Jūs turite teisę atsisakyti duoti interviu priešiškai LGBT bendruomenės atžvilgiu 

nusiteikusiam žurnalistui ar žiniasklaidos priemonei.  
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Pasitelkite savo komunikacijos kanalus 

Jūsų organizacijos komunikacijos 

kanalai (interneto puslapis, 

socialinių tinklų paskyros, 

naujienlaiškis ir t.t.) suteiks 

galimybę skleisti informaciją 

nepriklausomai nuo žurnalistų ir 

žiniasklaidos priemonių. 

 

 

 

Rekomendacijos: 

 Pasitelkite naujienlaiškį viešinant organizacijos veiklas; 

 Jūsų organizacijos internetinio puslapio palaikymui nereikia daug resursų. Siekiant 

pasiekti platesnę auditoriją gali būti naudinga turėti internetinę svetainę, kurioje 

informacija pateikiama ir anglų kalba; 

 Internetinius puslapius galima pasitelkti ir lėšų rinkimui; 

 Aktyvios socialinių tinklapių paskyros suteiks galimybę palaikyti ryšį su vietos LGBT 

bendruomene; 

 Internete neretai susiduriama su homofobine neapykantos kalba, tačiau daugelyje 

valstybių galioja įstatymai, kuriais tokio pobūdžio neapykantos kalba yra draudžiama.6 

                                                   
6 Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, A Media for Diversity: LGBT in the news – a guide for better 
reporting, Vilnius, 2008, http://www.lgl.lt/en/files/A-Media-for-Diversity-2007.pdf, p. 38-46. 
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